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روی موج کوتاه

پاتک اصالحطلبان به اصولگرایان بر سر «شفافیت»؛

روحانی در دیدار مدیران ارشد رسانههای آمریکا:

مشتت را باز کن تا مشتم را باز کنم

تالشهای مکرون تنها با لغو
تحریمهای ترامپ نتیجه میدهد

«مشتترابازکن،تامشتمرابازکنم»؛اینپاسخنمایندگانیاستکهدوهفتهاستبابتردکردندوفوریتطرح
شفافیتآراینمایندگانمجلسفحشمیخورندوناسزامیشنوند.دیروزبعدازدوهفتهتعطیلی،خونشانبهجوشآمدو
دربرابرفشارهایطیفیکهآنهارامتهممیکنندبهدروغوفریبکاری،طرحیتدوینکردندکهطیآنتمامنهادهایقانونگذار
ازشورایعالیانقالبفرهنگیتاشوراینگهبانومجمعتشخیصمصلحتنظام،همگیبایدآرایخودرامنتشرکنند.

محبوبه ولی

ظاهرا«شفافیت»انتظارزیادیاست
ازسیستمیکهنزاعهایسیاسیبرهمه
ارکان آن ســایه انداخته است و اشتباه
اســت اگر فکر کنیم که «شفافیت»،
ایــن پتانســیل را نــدارد کــه مانند
بسیاری مسائل دیگر به حربهای برای
تسویهحسابهایسیاسیتبدیلشود.
طرح شــفافیت آرای نمایندگان را
مجتبی ذوالنوری ،نماینده اصولگرای
قم ،شهریور پارسال پیشنهاد داد190 .
نماینده هم پــای آن را امضا کردند؛ اما
هفتههای گذشته ،هنگام رأیگیری بر
سر دو فوریت آن ،از 212نماینده حاضر
درصحنعلنیمجلس،تنها 69نماینده
به آن رأی موافق دادند؛ بقیه یا مخالفت
کردند ،یا رأی ممتنــع دادند یا اصال در
رأیگیریشرکتنکردند.
اینچنینبودکهبهارستاندوفوریت
شفافیت آرای نمایندگان را رد کرد و به
تعطیالت رفت و منبر علیرضا پناهیان،
جنجال به پا کرد .پناهیان از فراز منبر
خــود «غلط کردید»هایــش را گفت،
اهانتهایش را کرد و دادهایش را زد که
«مجلس شورای اسالمی آدم باش! کی
بهشماحقدادهکهشفافنباشید؟»

خبر

چندمیگیری،منبربروی؟
بدین ترتیب دو هفته گذشته متاثر
از این ادبیات شــگفتانگیز! و ماجرای
شفافیت آرای نمایندگان مجلس بود.
در تمام این دو هفته نیز مجلس تعطیل
بود .هجمهها در این مدت به بهارستان
بســیار زیاد بود .نمایندگان اصولگرا از
تریبونهای مختلف انگشــت اتهام به
ســوی اصالحطلبــان میگرفتند که
دروغگــو و ریاکارند و تن به شــفافیت
نمیدهند .اصالحطلبان اما میگویند
اصــرار اصولگرایان بر شــفافیت ،نه از
سر دلســوزی برای شــفافیت ،بلکه
یک بازی سیاسی از ســوی گروههای
فشاراست.
دیروز نماینــدگان از تعطیالت دو
هفتهای بازگشتند و پسلرزههای این
جنجال دو هفتهای خودش را نشــان
داد .محمدرضا صباغیان پشت تریبون
صحنعلنیبهمنبرتوهینآمیزپناهیان
بر سر شفافیت آرای نمایندگان مجلس
اشاره کرد و به کنایه گفت« :سوال من
این است که همین آقایان واعظ و مداح
برای منبر رفتن چقدر پول میگیرند؟
در حوزه انتخابیه مــن برای ۴۵دقیقه،
چندمیلیونپولمیگیرند،چرابهجای
تهمت زدن به مجلس به مسائل مربوط

به خودشان نمیپردازند .شفافیت را از
خودآغازکنند».
چرابهتحقیقوتفحصاز
شهرداریرأیندادند؟
بهرام پارســایی ،نماینده شیراز نیز
این طرح را به «توپ بســتن مجلس» و
برخالف استقالل مجلس و نمایندگان
آن عنــوان کــرد .او دیروز با اشــاره به
پیامکهای تهدیدآمیز به نمایندگان
در جریــان تصویب لوایــح مربوط به
 ،FATFبه ایلنا گفــت :وقتی در مورد
یک طرح حتــی در زمانی کــه رأیها
مشخصنیست،نمایندهرااینگونهمورد
تهدید قرار میدهند ،به نظر شما بعد از
تصویبطرحشفافیتآراینمایندگان،
گروههای فشــار به خواستههای خود
میرسندیانمیرسند؟»
نماینده شــیراز همچنین پرسیده
ت چرا به طرح
است« :علمداران شفافی 
تحقیقوتفحصازشهرداریتهرانرأی
ندادند و مخالفت کردند؟ اگر به دنبال
شفافسازی هستند بیایند همزمان به
تحقیق و تفحص از تخلفات شهرداری
تهران رای بدهند کــه قائم مقام آن هم
بازداشتاست».
علی مطهری نیز پیشتر گفته بود تا
زمانیکهگروههایفشاردرکشوروجود

محمدرضاصباغیان:
سوال من این است که
همین آقایان واعظ و
مداح برای منبر رفتن
چقدر پول میگیرند؟ در
حوزه انتخابیه منبرای
 ۴۵دقیقه،چندمیلیون
پول میگیرند ،چرا به جای
تهمتزدنبهمجلسبه
مسائل مربوطبه خودشان
نمیپردازند .شفافیت را از
خود آغاز کنند
دارند،نمایندگاننمیتوانندآرایخودرا
علنی کنند .حتی حداد عادل که تجربه
طوالنیدرنمایندگیوادارهمجلسدارد
نیزهمینرأیرادارد.اونیزمعتقداست:
«باشفافشدنآراافرادیکهجمعبندی
آنهاخالفموجرسانهایبهوجودآمدهو
افکارعمومیباشد،متهمخواهندشد».
صدایالریجانیهمدرآمد
ایــن ماجرا دیــروز حتــی صدای
علی الریجانی را هــم درآورد .او نیز در
صحن علنی مجلــس در کنار انتقادات
تنــد از عملکــرد و اظهارنظرهــای

غیرکارشناسی صدا و سیما درخصوص
مصوبات و تصمیمگیریهای مجلس،
به جنجالهای دو هفته گذشــته نیز
پرداخت .او آنچه پناهیان در منبر خود
گفته بود را نه «انتقاد» ،بلکه «فحش»
و «توهین» عنوان کرد و گفت« :روشن
است که در شرایط حســاس که ملت
ایران با اســتقامت جلوی زیادهخواهی
آمریکاایستادهاست،انتظارداشتهباشیم
که صاحبان تریبونها و رســانهها فهم
درستیازشرایطسختاقتصادیکشور
داشتهباشند.لطمهواردنکردنبهوحدت
ملی توقعی حداقلی اســت .آیا فحش و
توهین به مجلس بــه عنوان مهمترین
رکن مردمســاالری نظام ،جز خواسته
آمریکاواسرائیلاست؟»
در برابــر این اظهــارات الریجانی،
امــا طیف مقابــل همچون همیشــه
تاکید میکند کــه الریجانی در جبهه
اصالحطلبان اســت و دستش با آنها در
تصویبیاعدمتصویبلوایحوطرحهای
مختلفدریککاسهاست.
شفافیت؛یابرایهمه
یابرایهیچکس
نصراهلل پژمانفر ،نماینده مشهد دو
روز پیش به فارس گفته بود که «افرادی
در هیأت رئیسه مجلس با فرار رو به جلو
درخواست تعداد زیادی از نمایندگان
مجلس برای انتشار عمومی آرایشان را
خالف آییننامــه داخلی مجلس تلقی
کردند و به دنبال جلوگیری از انتشــار
عمومیآرایهمهنمایندگانهستند».
در کشــاکش ایــن نــزاع ،دیروز
محمدعلی وکیلی ،عضو هیأت رئیسه
مجلسونمایندهتهرانازتدوینطرحی
برایشفافیتتمامیمجامعتصمیمگیر
نظام خبر داد و گفت کــه این طرح به
امضای 200نمایندهمجلسهمرسیده
است.
رسول خضری ،نماینده سردشت و
پیرانشهرهمباتاییداینخبربهایرناگفت:
«سوالمادرخصوصاعتراضبرخیافراد
بهمجلساینبودکهچراشفافیترافقط
از مجلس طلب میکنند .ما از مســئله
شفافیتاستقبالمیکنیم،چراکهمردم
محرم این نظام و انقالب هســتند ،آنها
صاحباننظاماصلیهستندومردمحق
دارند که اطالعات شفافی از کارگزاران
نظامدرهرسهقوهداشتهباشند».
سنگمحکیبرایمدعیانو
سرگردانی«شفافیت»
با اظهارات جــال میرزایی ،ماجرا
روشنترهممیشود.اوبهایلناگفتهاست

مشاور فرمانده کل قوا:

ما نظامیها بیشتر از سیاسیون مراقبیم که جنگ نشود

«ما نظامیها بیشتر از سیاســیون جنگ را
درک میکنیم و بیشتر مراقب هستیم که جنگ
رخ ندهد .اداره کشور به لحاظ اقتصادی آنچنان
مطلوب نیست ،نظر مقام معظم رهبری ،دولت،
مجلس و نیروهای مسلح صلح و امنیت پایدار در
منطقهغربآسیااست».
سرلشکر سیدیحیی صفوی ،دستیار و مشاور
فرمانده معظم کل قــوا در برنامه گفتگوی ویژه
خبری شبکه دوم سیما با بیان مطلب فوق ،افزود:

نیروهای مســلح از تجربه ۸ســال دفاع مقدس
برخوردار هســتند و آمریکا را به طور کامل رصد
میکنندبهطوریکهاشرافاطالعاتیدرخصوص
آمریکاداریموتحرکاتآمریکاراازدریایمدیترانه
تااقیانوسهندرصدمیکنیم.
وی تصریح کرد :آمریــکا میداند اگر بخواهد
برای ایران مشکل ایجاد کند خسارت بیشتری
میبیند ،رهبر ایران قدرتمند ،خردمند و شجاع
استواگرمشکلبهوجودآیدایرانجوابمیدهد،

ترامپمیخواهدمجددارئیسجمهورشوداگربا
ایران جنگ کند رأیآوریاش ضعیف میشود،
رئیس ستاد مشــترک آمریکا طی مصاحبهای
گفته بود به قدرت ایران احترام میگذارد ،ایران
درارتفاع ۶۰هزارپاییتوانستهبودهواپیمایبدون
سرنشینآمریکاراساقطکند،لذابایداذعانداشت
کهآمریکاییهاجنگراشروعنخواهندکردالبته
مابرایبدترینحالتهاخودمانراآمادهمیکنیم.
سرلشکر صفوی با بیان اینکه ایران باالترین

قدرت تاثیرگذاری را در منطقه دارد ،افزود :رهبر
معظم انقالب از پوتین دعوت کردند تا پشتیبان
هواییرادرسوریهداشتهباشندولذاائتالفایران،
روسیه ،سوریه و عراق شکل گرفت و به پیروزی
رسیدیم .ترکیه تا سال ۲۰۱۶با آمریکا در صحنه

واکنش وزارت خارجه به بیانیه سه کشور اروپایی:

کند
ایران هرگونه مذاکره درباره برنامه موشکی و دفاعی را قوی ًا رد می
وزارت امــور خارجه جمهوری اســامی ایــران در رد و
محکومیتبیانیهسرانسهکشوراروپاییبیانیهایصادرکرد.
در این بیانیه آمده اســت :جمهوری اسالمی ایران ضمن
محکومیت شدید و رد ادعای غیرمسؤوالنه روسای سه کشور
بریتانیا،فرانسهوآلماندرارتباطباحملهنیروهایمسلحدولت
یمن به تاسیسات ســعودی ،تاکید میکند وارد آوردن اتهام
مسئولیتبهیکدولتثالثدرخصوصحملهایکهدرجریان
یک جنگ تمام عیار میان طرف سعودی و یمنی انجام شده و
طرف یمنی رسما انجام آن را بر عهده گرفته است ،به خودی

خود یک اقدام تحریک آمیز و شدیدا مخرب است؛ چه رسد به
اینکه این اقدام پیش از هرگونه تحقیقات و بدون ارائه هرگونه
دلیل و مدرک و صرفا بر اساس این استدالل مضحک صورت
گرفتهباشدکه«توضیحمحتملدیگریوجودندارد.اینبیانیه
افزودهاست:اینگونهاظهاراتواقداماتمخربتنهابهتشدید
آتش ویرانگر جنگ یمن و احتمال فراگیرتر شــدن آن منجر
خواهد شد .متهمسازی سفارشی دولتها با اهداف سیاسی و
بهدورازواقعیاتمیدانیدرکنارسایرسیاستهایحمایتگرانه
نسبت به رژیم کودککش عربستان سعودی به ویژه از طریق

صادراتانبوهتسلیحاتبهاینکشور،یکروندخطرناکاست
و مسئولیت تبعات آن بر صلح و ثبات منطقهای ،بر عهده سه
کشور صادر کننده این بیانیه خواهد بود .بیانیه وزارت خارجه
میافزاید :همچنین موارد قید شده در این بیانیه در خصوص
برجام و لزوم مذاکره مجدد پیرامون برنامه هستهای ایران که
به شــکلی صریح تر و خطرناکتر در اظهارات آقای بوریس
جانسون،نخستوزیرانگلیسمطرحشدهاست،نقضصریح
متنوروحبرجاموقطعنامه ۲۲۳۱شورایامنیتسازمانملل
متحداست.توافقهستهایایرانو ۵+۱همانگونهکهدرعنوان

نمایندگانمجلسروز
گذشته طرحی را تدوین
کردند که طی آن نهتنها
نمایندگانمجلس،بلکه
اعضایتمامنهادهای
دخیل در فرآیند
قانونگذاری از شورای
نگهبانگرفتهتامجلس
خبرگانرهبریومجمع
تشخیصمصلحتنظام
باید آرای خود را به صورت
عمومیمنتشرکنند

که«اینطرحبرایشفافیتآرایمجمع
تشخیصوشوراینگهبان،سنگمحکی
استبرایکسانیکهاینطرحراسیاسی
کردهاند».
او با بیان اینکه طرح شــفافیت همه
نهادهای دخیل در قانونگذاری از سوی
امیدیها ارائه شده ،افزوده است« :این
طرح درحقیقت واکنشــی به انتشــار
سیاسی و جهتدار اخبار منتشر شده
دربارهشفافیتآراینمایندگانمجلس
شورایاسالمیاست».
محمدعلیوکیلینیزدرتوضیحاین
طرح گفته است« :ما طرحی را با هدف
تعمیم شــفافیت آرا تدوین کردیم که
براساس ماده واحده آن تمامی شوراها،
مجامع و نهادهــای موثــر در فرآیند
قانونگذاری و نهادهای تصمیمگیرنده
که صالحیت سیاســتگذاری یا وضع
قانون و مقررات دارند از جمله مجلس
شورای اسالمی ،هیأت وزیران ،مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،شورای عالی
انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای
مجازی،شوراهایشهر،روستا،خبرگان
رهبری و شــورای نگهبــان موظف به
علنیســازی رأی اعضا و انتشــار آن و
همچنینعلنیسازیمذاکراتدردرگاه
اینترنتیخودهستند».
بسیار بعید است که حتی در صورت
تصویب این طرح در مجلس ،شورای
نگهبان با آن موافقت کند .نمایندگانی
که این طــرح را تدوین کردهاند نیز به
این موضوع واقف هســتند اما به نظر
میرســد کارکرد این طــرح بیش از
هر چیزی ،انداختن توپ شــفافیت
در زمین اصولگرایان است؛ این گونه
اســت که انتظار برای «شفافیت» در
تمام ارکان و شــالوده نظــام ،انتظار
عبثی است!

سوریه هماهنگ بود ،اما ائتالف سیاسی در سطح
منطقه تغییر یافته اســت و اکنون جزو دوستان
ایرانمحسوبمیشود.
وی تصریح کرد :آمریکا باید حرفهای سید
حسن نصراهلل را جدی بگیرد .االن دفاع ما عمیق
شدهاستوقدرتدفاعیمانتامرزهایمدیترانه
رفته است و از خلیج فارس تا اقیانوس هند امتداد
دارد .شعاع دفاعیمان را به چندین هزار کیلومتر
آنطرفترازمرزهارساندیم.
مشــاور فرمانده معظم کل قوا درباره جنگ
عربستان و یمن نیز تاکید کرد :عاقالنهترین راه
این است که آبرومندانه عربســتان جنگ را در
یمن متوقف کند و اال چارهای جز شکست بیشتر
نخواهدداشت.

آن نیز قید شده اســت ،توافقی «جامع» است که به عنوان راه
حلینهاییبرایبحرانساختگیدرموردبرنامههستهایایران
مذاکره و نهایی شده است .در این بیانیه آمده است :جمهوری
اسالمیایرانمجدداتصریحمیکندکهبرنامهموشکیودفاعی
ایران ،براســاس توان بومی ،مبتنی بر سیاست بازدارندگی و
متوازن با تهدیدات موجود بوده و اقدامات در خصوص توسعه
نالمللیاست.
المسئوالنهومنطبقباقوانینومقرراتبی 
آنکام ً
موضوع آزمایشهای موشکی ایران در قالب برجام و قطعنامه
 ۲۲۳۱شورای امنیت حل و فصل شــده و این امر نیز به کرات
مورد تصریح مقامات طرف های مذاکراتی قرار گرفته است؛ از
جملهدراظهاراتاخیررئیسجمهورآمریکاکه-البتهدرانتقاد
ازبرجام-صراحتااذعانداشتآزمایشهایموشکیبالستیک
ایران«مجاز»است.

حســن روحانی ،رئیس جمهوری در دیدار
مدیران ارشد رسانههای آمریکا ،اعالم کرد که
تالشهای رئیس جمهوری فرانسه در صورتی
موثر اســت که آقای ترامپ تحریمهای اعمال
شده علیه ایران پس از خروج از برجام را بردارد
کــه در آن زمان ،امکان مذاکــره در قالب ٥+١
وجود دارد .وی در بخش دیگــری از اظهارات
خود گفت :خجالتآور اســت که مبنای اتهام
زدن به ایران در مورد حمله به آرامکو ،صرفا این
اســت که نمیخواهند قبول کنند ارتش یمن
توان نظامی حمله موشــکی و پهپادی را دارد.
این یعنی اتهامزنندگان به ایــران هیچ برآورد
واقعی از پیشرفتهای نظامی یمنیها ندارند،
چشمان خود را بســتهاند و صرفا به گمانهزنی
بسنده کردهاند.
آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی:

ساخت فیلم شمس تبریزی
شرع ًا جایز نیست

ناصر مــکارم شــیرازی و حســین نوری
همدانــی ،از مراجع تقلید ،اعــام کردند که
ساخت فیلم سینمایی درباره شمس تبریزی
به دلیل «ترویج فرقه ضال ّه صوفیه جایز نیست
و حرام اســت» .ناصر مکارم شیرازی در پاسخ
«جمعی از طــاب» که در نامه خــود به او از
«شمس تبریزی» ب ه عنوان یکی از قطبهای
«صوفیــه خبیث» یاد کردهانــد که «عبارات
هتاکانه» او درباره صدیقه ،دختر پیامبر اسالم،
در «مؤلفات منســوب به او موسوم به مقاالت
شمس» موجود است؛ این کار را «سبب ترویج
فرقه ضاله صوفیه» عنوان کرده و نوشته است
به همین دلیل «شرعاً جایز نیست و باید از آن
خودداری کرد» .حسین نوری همدانی نیز در
پاسخ به درخواست کوتاه جمعی که خود را از
«طالب و فضالی قم» با همین مضمون؛ فرقه
صوفیه را «یکی از فرقههــای ضاله و مضله»
معرفی و اعالم کرده است که ترویج صوفیه «به
هر شکل باشد جایز نمیباشد و حرام است».

مخالفت مجلس با حذف
تعطیلی هشتم ربیعاالول

به گزارش ایســنا ،طرح یک فوریتی اصالح
تعطیالت رسمی در دســتور کار جلسه علنی
صبح دیروز مجلس قرار گرفــت .در این طرح
مصوبهمجلسدرقانوناحکامدائمیبرنامههای
توسعه در خصوص تعطیلی هشتم ربیعاالول
به مناسبت شهادت امام حسن عسگری (ع) و
آغاز امامت امام زمان(عج) پیشبینی شده بود
که در این طرح پیشنهاد حذف آن مطرح شد.
حذف آن نیازمند رأی دو سوم نمایندگان بود
اما با توجه بــه  ۱۱۷رأی موافق ۶۲ ،مخالف و ۹
رأی ممتنع از مجموع  ۲۲۸نماینده حاضر با آن
مخالفتشد.

بی تعارف به مدیران فعلی
هیچ امیدی ندارم

آیــتاهلل احمد جنتی در مراســم افتتاحیه
هفتمیناجالسیهمجلسخبرگانرهبریگفت:
بیتعارف من به مدیران فعلی هیچ امیدی ندارم.
مابرایروزیکارمیکنیمکهاینهابامدیرانجوان
وانقالبیجایگزینشوندتاازاینخفتوگرفتاری
که دچارش شــدهایم رها شویم .برخی آدمهای
نادان و جاهل دنبال مذاکره با آمریکا هستند؛ در
مذاکره ما برنده نیستیم ،بلکه باید حرف شنوی
آنان را بکنیم .میخواهند دســت ما را بندند و
تسلیممانکنندویکییکیتوانهایمارامحدود
کنند،ازتوانموشکیگرفتهتاسایرموارد.

پای متهمان ترور دانشمندان
هستهای دوباره به مجلس باز شد

در جلســه علنی مجلس شــورای اسالمی،
غالمرضا حیــدری ،نماینده تهران با اشــاره به
ماجرایمازیارابراهیمیدرتذکریشفاهیگفت:
بر اســاس اظهارات وزیر محترم اطالعات مبنی
بر آنکه در ابتدای وزارتشــان پس از بررسیهای
دقیقدریافتندکسانیکهبهعنوانمتهمانترور
دانشمندان هستهای به اعترافات تلویزیونی در
صدا و سیما واداشته شده بودند بیگناه بوده که
با پیگیری وزیر محترم آزاد شدند ضمن تشکر از
ایشان باید پرسید آن بازجو یا کارشناس چگونه
دچار این اشتباه فاحشی شــدند؟ در این قبیل
اشتباهاتحقالناسچهمیشود؟قانوناساسی
چه میشود؟ خدشــه به دستگاههای امنیتی و
ضربهبهاعتمادعمومیچهمیشود؟

